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DE GARNAEL
CLUBBLAD VAN DE ZANDVOORTSCHE HOCKEY Cl ,UB

Verschijnt wekelijks van augustus tot juni.

Hockey

Adres Clubhuis: Duintjesveldweg 1 - Sportpark Duintjesveld - Zandvoort

-telÓ23-57Ï5767

Post Adres : Zandvoortse hockey club - Postbus 455 - 2040 AL - Zandvoort

RABOBANK : rek.nr. 326349650 t.n.v. Penningmeester Z.H.C.

POSTBANK : rek.nr. 336760 t.n.v. Penningmeester Z.H.C.
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GEBOREN

GEBOREN

GEBOREN

<

Op 10 juni 1996: .»

PUCK

dochter van Raymond Leffelaar en Ellen LefiFelaar-Brandsma

en

• •-'• ...

Op 27 juni 1996:

Merijn Frod©

zoon van Linda van der Heul en Floris Goezinne

-'• -,.
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Aan alle ZHC'crs,

Helaas om gezondheidsredenen is per 28-08-96 naar Rotterdam verhuisd

Mevr. G. Pageé. Ze doet U allen de hartelijke groeten

Het was een fijne tijd langs de lijn.

Mevr van Pageé

Huize Liduina kamer 1 35

Buig. de Villeneuve Singel 1

3055 AK Rotterdam

tel: 010-4180660
********

'S DE OPKOMST BIJPE TRAININGEN

Met ingang van dit seizoen wil het bestuur inzicht verkrijgen in de opkomst bij de

trainingen. Daartoe zullen de trainers per team een absentie lijst gaan bijhouden. Dat wil

zeggen dat per training bijgehouden gaat worden wie afwezig is.

Waarom wil het bestuur dit?

In ieder geval niet omdat het bestuur het leuk vindt om de trainers als schoolmeester te

laten functioneren. Het feit dat hockey een teamsport is betekent niet alleen 1 keer in de

week een wedstrijd spelen met je team , maar ook hoort hierbij het trainen met je team.

Tevens wordt met ingang van dit seizoen door de trainers in samenwerking met de

coaches bijgehouden hoe spelers en speelsters zich speltechnisch en taktisch ontwikkelen.

Dit gebeurt aan de hand van een trainingsprogramma wat per categorie verschilt. Dus ook

hiervoor is het belangrijk te weten ofiemand regelmatig de trainingen bezoekt. Alleen op
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deze manier kan bekeken worden of iemand op en bepaald onderdeel extra aandacht of

training nodig heeft. Misschien is het overbodig te zeggen dat als je niet komt trainenje

elftal te kort doet maar daardoor ook je team benadeelt! En stel je de situatie vanje coach
eens voor. Jullie verwachten toch ook dat hij er elke week (in zijn vrije tijd) weer voor

jullie aanwezig is om jullie te begeleiden en te coachen. Bc kan je verzekeren dat de loi er

voor hem/ham- gauw afgaat als er door het team slecht gespeeld wordt, wetende dat er

trainingen slecht bezocht worden.

Nu is het natuurlijk altijd mogelijk datje en keer echt niet kan trainen, omdatje ziek bent

ofdatje op schoolkamp bent of iets dergelijks. Als dit zo ia meldt dit dan zo vroeg

mogelijk aanje aanvoerder(ster), coach of de trainer zodat hiervoor een aantekening

gemaakt kan worden op de absentielijst.

Ten slotte

Als blijkt dat iemand vaak afwezig is zonder opgave van een goede reden of zich

helemaal niet afmeldt wordt in samenspraak met de coach bekeken ofen zo ja welke

maatregelen er getroffen moeten worden.

Dit zou wel eens kunnen betekenen dot iemand 1 ofmeerdere keren niet meespeelt. En
ook hierdoor benadeel je je team weer!

Het bestuur probeert zoveel mogelijk de rand voorwaarden te scheppen om ieder een

gelegeheid te geven om lekker te sporten.

Maak daar dus gebruik van! ! !

!

Het Bestuur

**********

Mededelingen van de bestuurstafel

De tweede Garnael ligt weer in de brievenbus.

Het woord "tweede" heeft een bijzondere betekenis deze week.

Je bent geen eerste en geen derde.

Dames(2) twee kent dat gevoel.

In deze tweede Garaeal willen we alsnog dames(2) twee feliciteren met hun promotie

naar de res. derde klasse. Vorig seizoen zijn jullie door een uitstekende teamgeest tweede

geëindigd in de competitie. Deze plaats gaf alsnog recht op promotie!

Zo zie dat "tweede zijn" nog zo slecht niet is.

Wij wensen jullie dit seizoen veel sukses, om wellicht weer hoog(tweede)
> te eindigen!
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Als bestuur willen wij U nogmaals wijzen op de komende jaarvergadering d.d. maandag

16 september. (Zie agenda in deze garnael)

Ook de trimhockeyers zijn van harte welkom.

Voorts een woord Van dank aan 'n ieder die afgelopen zaterdag heeft geholpen bij de

opendag. Het is aUemM prima vèriopen en we hebben een heleboel nieuwe gezichten

gezien.

Ook de sponsers hartelijk bedankt.

N Zoals verleden week al aangekondigd, zullen er komend seizoen diverse wijzigingen

" plaatsvinden. Spelregels zijn gewijzigd en ook het "tuchtrecht" is veranderd.

Wij zullen via de coaches of aanvoerder de nieuwe reglementen uitdelen. Het is van het

grootste belang dat jullie dit goed lezen en bewaren, daar het gevolgen kan hebben zowel

op financieel als sportief gebied. . w ....._.;,. ;:; .

Enige exemplaren hiervan liggen reeds in het clubhuis.

RuudWilligers.uu"': : '-'" •• kuuu wjJJigcrs. . _,,- ,.,, ,,.M^ ....;

iv-.-

,4 v$a '- ;;
-

*******

TRAIN1NGSSCHEMA SEIZOEN 1996/1997

Veld 1 (half kunstgras of grasveld 1)

-r UtA '" -•'

Maandag 16.00 - 17.00 uur .IE 1 Frits van Loenen Matinët

:

.„-.
;
.- I 17vOO;i-i8.00uur

;
Jg2 V Frits; , ; ,

.:..

19.00 -20.00 uur Jeugd-keepers Anne-Marije ...... v ,

20.00 - 2 1 .00 uur Senior-keepers Anne-Marije

%̂ dinsdag .=
;,•-: 16:00 - 17.00 uur JC Reiner Slotemaker

17.00 -18.00 uurMC ..,. . . Reiner
•

,, ;
, , . i

- * 19.30 - 20.30 uur Dames 1 Reiner

20.30 - 2 1 .30 uur Heren 1 Reiner

woensdag 20.00 - 2 1 .00 uur trirnhockey o.v.

• :'".
't-'

• - i.v#;

'...'. - ;;-#-:; . &*
"

... -. : - - " S '

=,>,! ;.: V -
•••"'- ....;'•' :

: > " '

donderdag 17.00 - 18.00 uur ME-8 Frits- \X- «••'; .ö

20.00 - 22.00 uur dames 2
(
en heren 2. Frits

"
. , ^i

vrijdag 19.30 - 20.30 uur dames 1 Reiner

20.30 - 21.30 uur heren 1 Reiner
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zaterdag 09.00 - 1 7.00 uur kunstgras wedstrijden mogelijk

12.00 - 17.00 uur gras wedstrijd mogelijk

zondag 10.00 - 1 1 .00 uur trimhockey op kunstgras en/of gras

11.00 - 17.15 uur wedstrijden kunstgras en/of gras

veld 1.

Veld 2 (halfkunstgras of grasveld 1)

maandag 19.00 -20.00 uur JA Reiner ' r

20.00 - 2 1 .00 uurMA Reiner

donderdag 16.00 - 17.00 uur JC Reiner

1 7.00 - 18.00 uurMC Reiner

Toernooi data zijn nog niet allemaal bekend. Zeker is dat in het Paas-weekend en in het

Pinkster-weekend een senior en jeugd A toernooi wordt gehouden. Donderdag en vrijdag

maaien en lijnen aanbrengen en op zaterdag en zondag spelen. Op de maandagen wordt

het terrein schoongemaakt.
******* "

AAN ALLE TRIMHOCKEY - LEDEN en andere geintresseerden.

Men vond dat iemand eens een stukje zou moeten schrijven over onze gezellige, vrolijke

en natuuthjk sportieve trim-hockey club van de zondagochtend.

1

.

We zijn nu met plus minus 1 6 man/ vrouw.

2. Volgens de trainer (tevens coach bij wedstrijden) maken we vorderingen (dankje

wel).

3

.

Het trim-hockey-toernooi in Amsterdam was een groot succes (bedankt sponsors voor

.

de mooie shirtjes)

4. Onze vriendschappelijke wedstrijd met daarna BBQ en borrel is eveneens voor

herhaling vatbaar.

5. De volgende wedstrijd tegen een andere trim hockey vereniging (w.s. Haarlem) komt

er aan. (bericht volgt z.s.m.)

Natuurlijk zullen we dan weer iets gezelligs achter aan plakken (bv borrel)

6. Volgende keer mag een van de anderen iets schrijven en we moeten ook weer wat

lekkers bij de koffie regelen, (ik doe het a.s. zondag).
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7; Nieuwe trim-hockeyers zijn altijd welkom, zowel dames als heren (leeftijd speelt geen

rol) hekey ervaring niet nodig (welgoed humeur), elke zondag ochtend van 10.00 tot

11 ÖÖ üurVdaarna koffie en zo.

Kom eens kijken ofbel voor info 573 1010 of57168 1 5.

Groetjes GONNY.

*********

ALGEMENE LEDENVERGADERING 16 SEPTEMBER.

Het bestuur nodigtU uit voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadeiing op maandag 16

september 1996 in ons clubhuis. AANVANSTIJP 20.00 UUR.

. - !V :">,--

AGENDA

1 . Opening.

2. Mededelingen dagelijks bestuur

3. Ingekomen stukken

4. Notulen van de ledenvergadering d.d. 1 8 september 1 995

5. Huldiging van de Kampioensploegen e.d.

.

6. Jaarverslag van het bestuur

7. Ontwikkelingen betreffende de hockey en golf aktiviteiten op Duintjesveld

Pauze

8. Financieel verslag van de penningmeester

9. Verslag van de kascommissie

1 0. Bestuursverkiezing. Er dient een nieuwe voorzitter en

drie nieuwe bestuursleden gekozen te worden.

De gekozen voorzitter dhr. J. van der Werff (vroegtijdig) en dhr.R. Roodhart (volgens

schema) zijn reeds eerder dit seizoen opgestapt. Dhr. R.C.J. Willigers (volgens

schema) stelt zich niet meer beschikbaar als bestuurslid.
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11.

12.

13.

14.

Ï5.

Dhr. F. Goezinne stelt zich weer beschikbaar voor een nieuwe periode
Het bestuur heeft de volgende personen reeds bereid gevondenom in het
bestuur plaats te nemen nl. voorzitter: dhr. J. Kreuger bestuurslid namens de
jeugd afdeling dhr. M. Teurlings. Tegenkandidaten en nieuwe bestuursleden
kunnen zich schriftelijk tot 24 uur van tevoren aanmelden bij het huidige
bestuur.

e

Begroting 1 996- 1997 en contributievoorstel

Benoeming kascommissie

Benoeming overige commissies

Rondvraag

Sluiting

********

•

Nieuw lid:

Herbert Fens - Hogeweg 54/10 - 2042GJ Zandvoort - tel: 5718694

Adres wijziging:

Sharon Faber - Kamerligh Onnestraat 25-201 4EJ Haarlem

Ronald Roodhart - van Lennepweg 65/13 - 2041 LC Zandvoort tel: 5730019

fc

V.v- .
.

Team code» enWEDSTRUDPROGRAMMA tot aan de winterstop.

Heren 1 „ 0032 3
e
klasse B - teamcode 08

Heren 2 2014 Res. 5e
klasseD teamcode 08

Vete. A Volvo 0729 1
e
klasse C teamcode 03

Vete.B Volvo 2044 vet 3
e
klasse B teamcode 03

Dames 1 0083 3
e
klasse C .

,

teamcode 03
Dames 2 2104 Res. 3* klasse B teamcode 03

--S-
•
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8 september:

15 september:

Wedstrijdprogramma

Hermes

MyraVI
VetsA
VetsB

ZHCD1
ZHCD2

ZHCH1
ZHCH2
AllianceA
AlkmaarB
Kraaien 1

HICIX

ZHCH1
ZHCI-I2

FitA

Xenios C
Hoorn 1

Hoorn 2

Kraaien 1

A'veen VI

VetsA

VetsB

ZHCD1
ZHCD2

14.30 KG

16.00 KG
14.30 KG
12.45 KG
11.00 KG

14.30 KG
12.45 KG

26-08-1996

22 september:

29 september:

06 oktober:

H' hugowaard

Bloemendaal XI

Vets A ' '
'

VetsB

ZHC Dl

ZHCD2

ZHC Hl

ZHCH2
VVVA
UitgeestB
WV1
Amsterdam XIII -

Kikkers 1

Amsterdam XVII -

VetsA "'
-

Vets B
ZHC Dl * ' -

ZHCD2

ZHC Hl

ZHCH2
Overbos A
MyraD
Heerhugowaard

QuiVivelV

FIT1

Alliance Vffl

VetsA

Vets B
ZHC Dï
ZHC D2

ZHC Hl

ZHC H2
TerriërsA
Terriërs B
Myra

Overbos IV

13 oktober: ZHC Hl Terriërs 1

ZHCH2 - Rood Wit IV

HBSA - VetsA
QuiViveB - VetsB
Haarlem 1 - ZHC Dl
HICX - ZHCD2
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20 oktober: INHAAL
• -

27 oktober: Hoorn 1

HICXIV .-

VetsA
VetsB

ZHC Dl
ZHCD2

ZHCHl
ZHCH2
PinokeB

Mijdrecht B
Aimere

HICVIII

•

03 november; ZHCHl
ZHC H2
Amsterdam B
Bloemendaal F

Fitl

Castricum 2

Haarlem

Alkmaar VI

VetsA
VetsB

ZHC Dl
ZHCD2\

-

lOnovenber: ZHCHl
ZHCH2
Bloemendaal C '-

Sirawberry C
Xenios

Pinoke IX -

AMVJI
Saxenburg II

VetsA

VetsB
ZHC Dl
ZHCD2

17 november: WVl
Amsterdam XIII

VetsA

VetsB

ZHC Dl
ZHC D2

ZHCHl
ZHCH2
Alkmaar A
Reigeis B
Abcoude

HurleyVUI

-

24 novenber: ZHCHl
ZHCH2
KraaienA
KikkersB

Terriërs

vvv rv

Xenios 1

HBSVm
VetsA
VetsB

ZHC Dl
ZHCD2

(

(
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01 december: ZHC Hl

ZHCH2
FitA

VETSB
Hoorn

Hoorn 2

08 december:

\

Kraaien

Vrij

VetsA

VetsB

ZHC Dl

ZHCD2

15 december INHAAL

Hennes 1

MyraVI
VetsA

vrij

ZHC Dl
ZHCD2

ZHC Hl

ZHCH2
AUiance A
VRIJ

Kraaien

Vrij
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2e helft competitie seizoen '96 - '97 begint voor Heren 2, Veteranen B en Dames 2 op

26 januari 1997.
-'•' .,----

******

*

SCHEIUSREaiTERNIEUWTJES

Een nieuw seizoen betekent natuurlijk dat er weer een paar regels zijn veranderd.

De hockey-bond heeft het dit jaar in een modern video-jasje gestoken; er is dus een video

band met zowel de nieuwe spelregelwijzigingen als een paar lastige regels.

Op de training avonden zal deze video te zien zijn en natuurlijk ook tijdens dé competitie

dagen.

Wie geen geduld heeftom hierop te wachten volgen hier de nieuwe regels die vanaf 5

augustus j.1. gelden;

- de belangrijkste:

DE BUITENSPELREGEL IS KOMEN TE VERVALLEN.

- de beginslag mag nu ook naai
- voren worden genomen.

- De lange corner moet op 4,50 meter van de hoekvlag op de ZIJLIJN! worden genomen.

- Bij een vrije slag in het 23 meter gebied moet iedereen 4,50 meter afstand nemen (zowel



Ue ixarneal
Clubblad van Zandvootache Hockey Club

Pagina 10 yan 18

Jaargang 62 Nr2 26-08-1996

aanvaller als verdediger) dit betekent dus ook bij een lange corner en inslag van de

zijlijn.

- de 1 meter regel: de vrijeslag mag (was moet) tot 10 meter genomen worden.

- Bij de senioren wedstrijden mogen de scheidsrechters tegenwoordig gebruikmaken van
kaarten, (ik hoop niet dat er teveel worden getrokken, zie volgende punt)

groene kaart: Officiële waarschuwing.

gele kaart: minimaal ! ! 5 minuten verwijdering van het veld. (dit mag dus ook meer)

i
rode kaart: definitieve verwijdering van het speelveld.

- consequenties bij het krijgen van kaarten:

3 gele kaarten betekent een wedstrijd schorsing plus een boete van fl 25 = vor degene die

deze kaarten heeft gezien.

- rode kaart : betekent altijd een schorsing van minimaal 1 wedstrijd (dit kunnen;er meer

zijn)

Goede redenen om te hockeyen in plaats van te praten.

OPROEP voor BEZORGERS VAN DE GARNAELÜÜ!

We hebben nog 3 bezorgers nodig voor het rond brengen van de garnael voor de

volgende Wijken: •--.-•'.

Boulevard ~ ' ' --

Wilhelminaweg

en de Kerkstraat

Ben je bereidom dit te doen meld je dan aan bij Marijke Kleijhorst tel: 57 1 7344
********

1.-;

.'.-'

I

'.'•'.

'
'

'

• -
' .-.•"•
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Beste leden, ouders en hockeyvrienden,

Het begin van het hockeyseizoen is weer in zicht De jongens en meiden zijn weer volop

aan het trainen en de eerste oefenwedstrijden zijn reeds gespeeld. Voor deze jongens en
meiden zal het eigenlijke 'werk' beginnen over twee weken. Dan begint voor hun de

competitie.

Daarom aandacht voor de volgende punten:

Rijders

Het hockeyseizoen houdt in dat een team wederom van hot naar her moet om te strijden

voor de overwinning. Naast de toejuigingen en emotionele steun, moeten zij daar ook

kunnen strijden. Vandaar dat de rijders een zo belangrijke rol spelen in hun plezier. Deze
rol mag niet onderschat worden. Derhalve is het van belang dat deze rol vanafhet begin

goed verloopt en dat eenieder mee kan werken aan het spelgenot van zijn ofhaar teamlid

en de medeteamleden
.

Voor het opstellen Van de rijders is wederom een schema gemaakt welke rekening houdt

met de mogelijkheden binnen een team. Zoals u (mogelijk) uit voorgaandejaren weet kan
vooraf niet altijd rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden. Het niet kunnen
rijden volgens opgesteld schema kan vanwege een skala aan redenen. Echter u moet zelf

tijdig zorgen voor een vervanger (dit kan uiteraard door te wisselen met één van uw
medérijders). In het uiterste geval kan u contact opnemen met de coach. Echter deze heeft

maar beperkte mogelijkheden en zal, zover mogelijk, zelfook als rijder opgesteld staan.

Vooraf overleg met de mederijders kan veel speelgenot ten goede komen.

Zou dus een rijder niet kunnen dan wordt een geheel team gedupeerd. Dit laatste zou u
zelf ook niet willen.

Coaches

Vele van jullie doen dit al langer. Ik ben daar zeer blij om, temeer jullie daarmee een

beter inzicht krijgen in de spelkwaliteiten van jullie teamleden afzonderlijk als het team in

zijn geheel. Jullie sturing en inzichten van het team zijn daarom van vitaal belang voor
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een competiefen sportief seizoen. Ten overvloede wil ik jullie nog de volgende punten
aangeven: e y

laat een teamlid, na afloop van een wedstrijd, een verslag maken
van die wedstrijd. Deze inleveren bij Mare Meijer of in dé
'groene'brievenbus;

I V ,
-

maak zoveel mogelijk ook zelfeen verslag over het verloop van de
wedstrijd en geef tevens aan hoe het team zich manifesteert als
team en in de competitie;

zorg, voordat het seizoen van start gaat, dat er een vervanger (geef
deze door aan Mare Teurlings) is als jullie verhinderd zijn Deze
vervanger moet ook alle gegevens hebben van het team en moet
ook, bekend zijn/raken met het team;
maak gebruik van de kwaliteiten van de afzonderlijke spelers maar
verlies de speelvreugde van alle spelers niet uit het oog. Presteren
is goed voor een team maar de prestatie moet evenredig door het
team geleverd zijn;

zorg ervoor dat jullie bekend zijn bij de ouders van de teamleden
(telefoon, adres).

Jullie zijn ook een schakel tussen hen en de vereniging temeer
omdatjullie iedere wedstrijd actiefbezig zijn hun 'sterren'-

.-....maak vooraf een 'telefoonboom' voor het eventueel niet doorgaan
van een wedstrijd.

Veelvan deze punten zijn al vaak besproken en zullen daarom als 'oud nieuws' klinken.

Tenslotte nog mijn petje afvoor de coach van meisjes A (Jeroen Wilmink) voor zijn
snelle organisatietalent van afgelopen Open Dag. Helaas dat jullie verloren hebben van
jongens A, maar daar breng jij zeker verandering in.

Groetjes,

Mare Teurlings
(,

********

OPROEP voor BEZORGERS VAN DE GARNAEL BH!

We hebben nog 3 bezorgers nodig voor het rond brengen van de garnael voor de
volgende wijken:

Boulevard ->- •

Wimelminaweg
en de Kerkstraat

Ben je bereid om dit te doen meldje dan aan bij Marijke Kleijhorst tel: 5717344
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Competitieprograinma
••'

Team datum thuisteam uittcam

MA 7/9 Alliance A2 ZHC Al
•

14/9 ZHC Al Overbos A2
21/9 ZHCA1 Strawb. A2
28/9 FIT Al ZHC Al ^

;

r 5/10 ZHC Al Haarlem Al

MC
t

7/9 ZHC Cl HurleyC3 .;

14/9 Bloemendaal C3 - ZHC Cl

21/9 ZHC Cl CaslricumCl
-.-

• *

28/9 Reigers C2 ZHC Cl

5/10 ZHC Cl HaalemCl
'- -••.'

ME 7/9 ZHC El Alliance Èl

14/9 Myra El ZHC El

21/9 ZHC El Overbos El
: .

',

28/9 ZHC El

5/10 ZHC El Hoorn El

JA 7/9 ZHC Al Haarlem Al • .'•-

14/9 Overbos Al ZHC Al ' ' '

- 21/9 Bennebroek Al - ZHC Al
28/9 ZHC Al Rood-Wit A2
5/10 HurleyA3 ZHC Al

. -

JC 7/9 Myra Cl - ZHC Cl

14/9 ZHC Cl "
" fi

«

ê 21/9 Abcoude Cl ZHC Cl

28/9 ZHC Cl Amstelveen C2 li.\ •

5/10 Reigeres C2 . ZHC Cl
; ;

JE 1(8) 7/9 Qui Vive El ZHC El

14/9 ZHC El Myra El

21/9 Amstelveen El . ZHC El

28/9 ZHC El . PinokéE2

5/10 Reigers El ZHC El

.

• ':

:?;'-'.•

jrf
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JE2(6) 7/9 PinokéEl ZHC E2

14/9 ZHCE2 Overbos El

21/9 ZHCE2 BlóeméridaaTE2

28/9 FIT El ZHCE2
5/10 ZHCE2 Reigers E2 • ..:•.<•

********
"

;
.

.

,

•V...

Donderdag 29 augustus OEFENWEDSTRIJD JONGENS Al
:

•
.'\

Zandvoort Al - Een Engels team

Aanvang wedstrijd 18.30 uur

Zaterdag 31 augustus OEFENWEDSTRIJD JONGENS Cl

Zandvoort Cl - Castricum Cl 1 300 KG

****** •;'

RIJDERS - BAR - RIJDERS - BAR - RIJDERS - BAR -RIJDERS - BAR
Geachte ouders, ' '

,:

Onderstaand het bar/rijders schema tot de herfstvakantie. Indien u op de datum dat u voor

uw zoon/dochter moet rijden of bardienst draaien verhinderd bent, gaarne binnen het team

van uw zoon/dochter ruilen.

Bardiensten beginnen een halfuur voor aanvang van de

wedstrijd van uw zoon/dochter en eindigen een halfuur voor aanvang van de

volgende wedstrijd of tot einde.

7 SEPTEMBER;

JongensA

Jongens C

een van de ouders van:

bardienst: R. Faase (kassa)

T. Berendsen

reders: M. Aarens

S. Groot

Vertrek 5 kwartier voor aanvang van de wedstrijd.

Jongens El rijders: N. Verhoef

D. Jansen

Vertrek 1,5 uur voor aanvang van de wedstrijd.
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Jongens E2 rijders: T. Hanning

Vertrek 5 kwartier voor aanvang van de wedstrijd.

J. Hulshof

L. Keur
Meisjes A rijders:

Vertrek 1 uur voor aanvang van de wedstrijd.

Meisjes C

Meisjes El

R. Idrnalek

M. Boukes

E. Jongert (kassa)

14 SEPTEMBER
een van de ouders van:

Jongens A rijders: N. Bakker

D. Vermolen

Vertrek 5 kwartier voor aanvang van de wedstrijd.

Jongens El

Jongens E2

Meisjes A

bardienst:

bardienst:

bardienst:

J. Jodhabier (kassa)

S. Gebhard (kassa)

V. Spolders

N. Tump (kassa)

Meisjes C

f' Meisjes E

FIETSEN

rijders: S. Laarman

T. van Loenen M.

Vertrek 5 kwartier voor aanvang van de wedstrijd.

N. Tump (kassa)

Pagina 15 van 18
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T. van Gameren

M. Koolstra

Jongens C rijders:

Vertrek 1 Vi uur voor aanvang van de wedstrijd.

Jongens El rijders:

Vertrek 1 Vi uur voor aanvang van de wedstrijd.

Jongens E2 bardienst: T. van Es

Meisjes A bardienst:

P. Koolsira

S.Yu

Pagina 16 van 1

8

21 SEPTEMBER:
een van de ouders van;

Jongens A rijders: N. Berendsen

J. Dekker

Vertrek 1 uur voor aanvang van de wedstrijd.

26-09- J 996

Meisjes C

Mejsjes E

bardienst:

K. van Gameren (kassa)

J. Hulshof

I. Noltee (kassa)

D. van Densen

bardienst: M. Paardekoper (kassa)

28 SEPTEMBER:

Jongens A

Jongens C

Jongens El

Jongens E2

een van de ouders van:

bardienst: J. Willigers (kassa)

J. Baan

bardienst: F. Zaadnoordijk (kassa)

F. van Wamelen

bardienst: N. Verhoef (kassa)

rijders: D. Deenik

Vertrek 5 kwartier voor aanvang van de wedstrijd.

Meisjes A rijders: L. van de Mije

K. Molenaar

Vertrek 5 kwartier voor aanvang van de wedstrijd.

.
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Meisjes O rijders:

Vertrek 5 kwartier voor aanvang van de wedstrijd.
,

H. van der Sluis

E. van Oene

R. Rückert

5 OKTOBER:

Jongens A
een van de ouders van:

rijders: R. Faase

E. Gerrits

Vertrek 5 kwartier voor aanvang van de wedstrijd.

Jongens C rijders: M. Paardekoper

S. Verhoef

Vertrek 5 kwartier voor aanvang van de wedstrijd,

VERVOLG 5 OKTOBER:
een van de ouders van:

Jongens È.1 .

'-
.".: . rijders: R.J. Kreuger

,. . DJ. Heidebrink

Vertrek 5 kwartier voor aanvang van de wedstrijd.

Jongens E2

MeisjesA

Meisjes C

Meisjes E

bardienst:

bardienst:

T, Hanning
.

:

•

L. Keur (kassa)

D. van Ëldik

bardienst: M. Boukes (kassa)

; •;, I. leunissen :;• : l'-

bardienst: T. van Loenen M. (kassa)

**********

'
.

• •- saais "

!

' k --*---
. .

•' '
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SPORT & SPORTMODE

voor

HOCKEY - GOLF
TENNIS - SKI

*
X

\

Gretha de Bruijn Sport
Twijnderslaan 7 - Haarlem - Telefoon: 319533

Raspoort
assurantieJL financieringsbedrüf

Wilhelminastraat 56
postbus 146

2000AC haarlem
telefoon 023-31 47 55

Voor:

O
Verzekeringen

Pensioenadviezen

Financieringen en

Hypotheekbemiddeling



Koffiebranderij "De Amstel" b.v.

van ouds "de Baarsjes"

Steun Uw club: Drink vers gebrande koffie!

Indien U als lid van Z.H.C, bij "De Amstel" Uw koffie besteld,

stellen wij 10% van het bedrag beschikbaar voor de clubkasl

Zo drinkt U dus niet alleen vers gebrande koffie maar steunt

U ook Uw hockey clubl

Zaak:

Koffiebranderij "De Amstel"

Schipholweg 919

2143 CE Boesingheliede

tel: 02505-1462

pnve:

Gijs Sterrenburg

023-282000

Corsa.

ZLvanlentopel
zandvoort
Kam. Onnesstraal 15,

2041 CB Zandvoort

Tel. 02507- 15346

OOK BIJ
ONS

WERKT
TEAMWORK
HET BEST.

PARTNERS IN PROJECTEN
Aannemingsbedrijf J.G. Nelis bv.

Waarderweg 45, Postbus 802, 2003 RV Haarlem.

Telefoon 023 - 1 8 71 00. Telefax 023 • 3 1 73 68.

ff * ' ' * > '1~^* 1 <"?-—
T

—

i rür?

club maritimf
nr.o

STRANDPAVILJOEN 9 - ZANDVOORT
TELEFOON: 02507 • 18888
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